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W tym numerze: 
Waleczne do ostatniej piłki.  Nie daj się zrobić na szaro. 
W kąciku piguły o alkoholu. Zmiana  
Pan Samochodzik i… jego Raj na 
Ziemi.  Każdy jest kowalem swojego losu.  

Jeszcze w temacie piłki nożnej. Boże Narodzenie. 
P.Paweł Hubicz opowiada o Rajdzie 
Barbórka  

Ks. Dominik opowiada o obrazie nie 
namalowanym ludzką ręką. 

 

 
Dziękuje uczestnikom Życzliwej Soboty, 

 Kiermaszu Świątecznego   
oraz wszystkim uczniom za „życzliwy wkład” 
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WALECZNE DO OSTATNIEJ PIŁKI 

Mowa tu o wspaniałych Polskich siatkarkach, które na niedawnych 
Mistrzostwach Świata rozegrały wspaniałe zawody i dostarczyły widzom 
wielu emocji. Już w fazie grupowej zaprezentowały wysoki poziom 
siatkarskich umiejętności i pokazały rywalkom, że nie znalazły się w tym 
turnieju przez przypadek. 

Podopieczne trenera Lavariniego mnóstwo spotkań rozgrywały 
bardzo zaciętych, których zwycięzców poznawaliśmy dopiero po tie
Bardzo dobry występ na mistrzostwach zaliczyły Polki, które na imprezie tej 
rangi zagrały po raz pierwszy od 12 lat. Ponadto po raz pierwszy od 60 lat 
awansowały do ćwierćfinału, w którym po zaciętej walce minimalnie uległy 
właśnie Serbkom (2:3), gdy to właśnie w ostatniej akcji meczu Serbska 
reprezentantka zaserwowała asa serwisowego, którego nasza Libero Maria 
Stenzel nie była w stanie przyjąć. Ostatecznie biało-czerwone uplasowały się 
na 7. miejscu. 

Jednak rezultaty w całości turnieju były bardzo zadawalające, gdyż jak 
wiemy reprezentacja ta jest mocno odmłodzona i potrzebuje czasu oraz 
ogrania na właśnie tego rodzaju światowych imprezach więc pod wodzą 
włoskiego szkoleniowca znakomitych osiągnięć będziemy mogli być pewni 
już w przyszłym sezonie.  
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KĄCIK PIGUŁY 

Alkoholizm pozostaje ciągle największym nałogiem w Polsce. Polacy piją 
wskutek panującej obyczajowości. Alkohol towarzyszy nam przy okazji 
większości imprez towarzyskich i uroczystości rodzinnych. Dla jednych 
alkohol to przyjemność, dla innych- niebezpieczny nałóg. Spożywanie 
alkoholu samo w sobie nie jest niczym zagrażającym. Ryzyko pojawia się 
wówczas, gdy po etanol sięga się coraz częściej i w coraz młodszym wieku.
 
Przyczyny picia alkoholu przez młodzież 
1. Doświadczenia rodzinne - dziecko alkoholika ma bardzo duże szanse, by 
samemu zostać alkoholikiem.  
2. Presja grupy rówieśniczej - młodemu człowiekowi bardzo zależy na 
akceptacji ze strony kolegów i z obawy przed wyśmianiem, za namową
rówieśników, sięga po pierwsze piwo czy drinka.  
3. Łatwy dostęp do alkoholu - alkohol można kupić praktycznie bez żadnych 
ograniczeń- ciągle naruszane są przepisy zabraniające sprzedaży alkoholu 
osobom nieletnim. 
4. Wyrażenie potrzeby buntu poprzez łamanie obowiązujących zakazów czy 
też pragnienie poczucia bycia dorosłym.  
5. Kłopoty z rodzicami. 
6. Trudności szkolne. 
 Skutki spożywania alkoholu przez młodzież 
 

Do negatywnych skutków picia alkoholu przez młodzież zalicza się 
między innymi: 
- brak sprawności intelektualnej 
- zaburzenia koncentracji uwagi 
- zaburzenia pamięci 

- zwiększoną męczliwość
- wzmożoną drażliwość
- pobudliwość 
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- skłonność do irytacji 
- agresywność 
- obniżenie aktywności psychicznej 

- problemy w nauce
- niezdyscyplinowanie
- problemy wychowawcze.

 
Pijąca młodzież bardzo często zasila szeregi marginesu społecznego

wszczyna bójki, dopuszcza się kradzieży i napadów rabunkowych oraz 
demonstracyjnie lekceważy wszelkie normy społeczne. Eksperymentując z 
alkoholem i innymi używkami, młodzież dopuszcza się często zachowań 
ryzykownych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ich samych oraz innych 
osób. Picie alkoholu przez młodzież sprzyja wypadkom komunikacyjnym, 
kiedy nastolatki siadają za kierownicą, będąc w stanie upojenia. Alkohol ma 
swój udział w przenoszeniu wirusa HIV. Kontakty seksualne pod wpływem 
alkoholu kończą się niechcianą ciążą albo chorobą AIDS. 
Nałóg alkoholowy uniemożliwia zdobycie przez młodzież odpowiedniego 
wykształcenia i zawodu. 
Mimo świadomości negatywnych konsekwencji picia, takich jak szkody 
zdrowotne, kac czy obawa przed zrobieniem czegoś, czego się będzie potem 
żałowało, młodzież nadal sięga po alkoholi to w coraz większych ilościach. 
Główne przyczyny, dla których nastolatki sięgają po alkohol, to: nadzieja na 
udaną zabawę, chęć odprężenia się, pragnienie bycia bardziej towarzyskim, 
zapomnienie o problemach i oczekiwanie poczucia szczęścia. Spożycie 
alkoholu nie może być rytuałem wprowadzającym w dorosłe życie. Problem 
alkoholizmu wśród młodzieży jest poważnym problemem sp
bardziej, że ilość spożywanego przez młodych ludzi alkoholu systematycznie 
wzrasta, obniża się wiek inicjacji alkoholowej i rośnie ilość pijących 
dziewcząt.  
Leczenie uzależnienia od alkoholu wymaga terapii prowadzonej przez 
specjalistów. Terapię uzależnień należy poprzedzić diagnozą oraz detoksem. 
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W momencie gdy leczenie ambulatoryjne nie przynosi rezultatu, 
rozwiązaniem może być ośrodek leczenia uzależnień dla młodzieży.
 

PAN SAMOCHODZIK  I…. 
Hala samochodowa się rozwija.  
  

Nasza hala samochodowa skończyła już pierwszy rok swej działalności 
i z okresu jak to mówią niemowlęcego przeszła do kolejnego etapu rozwoju, 
aby jak najlepiej służyć uczniom i tym, pod których czujnym okiem zgłębiają 
tajniki zawodu mechanika samochodowego.  Nie będzie niczym odkrywczym 
stwierdzenie, że do realizacji takiego celu potrzeba odpowiedniego 
wyposażenia, a im jest jego więcej tym lepiej.  

W bieżącym roku szkolnym udało się już nam pozyskać sporo 
dodatkowych niezbędnych narzędzi , przyrządów i materiałów do 
Lepsze wyposażenie hali to dla nas większy komfort pracy a dla uczniów 
możliwość zdobywania kolejnych umiejętności praktycznych, bo zawód 
mechanika to nie tylko odkręcanie i przykręcanie śrubek w odpowiedniej 
kolejności, jak niektórzy sądzą. Czasem podczas napraw trzeba się zamienić 
w ślusarza, narzędziowca. Znajomość spawania też często się przydaje, a bez 
odpowiedniego wyposażenia niewiele da się zdziałać.  

Jeśli chodzi o nasz park samochodowy, to mamy już całkiem sporo 
aut, które dzielnie znoszą cykliczne naprawy naszych uczniów, ale 
samochodów do rozbierania i składania nigdy dość. Właśnie 
czynimy  starania ,aby w zaprzyjaźnionym auto-złomie wymienić niejeżdżące 
nasze Renault Clio  na samochód dużo ciekawszy jakim jest Ford 
Mamy nadzieję, że tuż po nowym roku ten usportowiony 
szeregi naszej „floty”. Kto wie może go doprowadzimy do takiego stanu, że 
będzie naszą wizytówką.  
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Nie zapominają o nas nasi koledzy, byli nauczyciele. Jeden z 
Borkowski, przekazał nam dwa silniki z czego jeden to bardzo ciekawa, 
sześciocylindrowa  jednostka w układzie V.  Taka konstrukcja silnika jest 
mało popularna w Europie a stosowana w samochodach 
amerykańskich.  Możliwość pracy z taką jednostką poszerzy w naszym 
przekonaniu horyzonty motoryzacyjne naszych młodych mechaników.
Kierunek samochodowy cieszy się sporą popularnością wśród kandydatów 
i tak drugi już rocznik z rzędu to klasy w całości samochodowe. W związku 
z tym zmodyfikowaliśmy nieco rozkład programu praktycznej nauki zawod
i stworzyliśmy w klasie I dział „podstawy budowy pojazdów 
samochodowych” po to , aby uczniowie od pierwszych dni nauki mieli 
styczność z tym co faktycznie ich interesuje. We wcześniejszych latach 
uczniowie klasy I naszego kierunku mieli wyłącznie przedmi
takie jak maszynowa oraz ręczna obróbka metalu, natomiast zagadnienia 
związane z obsługą i naprawą samochodów zaczynały się dopiero w klasie II. 
Taki zabieg pozwoli przekonać się uczniom czy kierunek, który wybrali 
spełnia ich oczekiwania, a jeśli tak to żeby od razu mieli możliwość 
realizowania swojej pasji.  
Dzięki staraniom kolegi Piotra Piórkowskiego odbyło się kilka szkoleń dla 
naszych uczniów realizowanych przez firmę Febi Bilstein. Były to szkolenia z 
zakresu budowy oraz naprawy zaawansowanych technologicznie skrzyń 
biegów oraz silników.  

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - Ryszard Augustyniak oprócz 
tego, że jest świetnym mechanikiem z ogromnym, wieloletnim 
doświadczeniem jest także pasjonatem  starej
i właścicielem  wielu wspaniałych pojazdów zabytkowych. Dzięki niemu nasi 
uczniowie mogli poznać jeden z nich, mianowicie zachowany w nienagannym 
stanie model Zaporożca z 1977 roku. Pojazd wzbudził ogromne 
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zainteresowanie wśród naszych uczniów, a my liczymy, że takie wydarze
będą odbywały się częściej.   

 
JESZCZE W TEMACIE PIŁKI NOŻNEJ

Kto może zostać piłkarzem: 

• Nie ma idealnego przepisu na zostanie piłkarzem. Wiadomo 
w dużym stopniu w tym fachu o naszej karierze decyduje talent, czyli
coś, z czym się człowiek rodzi albo nie. 

• Ale talentowi zazwyczaj trzeba pomóc. Już najmniejsze dzieci (około
– 7 letnie) marzące o wielkiej karierze piłkarskiej powinny

uczestniczyć w treningach profesjonalnego klubu piłkarskiego.
• Z drugiej strony, niestety – wciąż w tym fachu przydaj

znajomości i dobre układy. 
• Wtedy nawet przeciętny piłkarz może spokojnie grać na polskich

boiskach. 
Codzienna praca piłkarza: 
• Na kilka godzin przed każdym meczem odbywa się odprawa w szatni.
spotkaniach wyższej rangi trenerzy wykładają strategię,
rywala, a dużo wcześniej podczas treningów analizują
meczami przeciwnika. 
• W spotkaniach niższej rangi (głównie klasa okręgowa) zdarza się, że
przedmeczowej odprawie wszyscy spożywają alkohol dla dodania
finezji i odwagi. 
• Piłkarze często dopuszczają się prowokacji – najpopularniejsza to
i Zinedine Zidane gdzie, za obelgi na temat własnej siostry 
• Ten zawód jest bardzo obciążający psychicznie: dlatego piłkarze
popadają w hazard i uzależnienie od alkoholu. 
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Życie piłkarza to ciągłe życie na walizkach 
• Życie piłkarza to również walizki i w przypadku zmiany klubu
nowego miasta czy kraju. 
• Często mając na szali wykształcenie i karierę piłkarską piłkarze
drugie przez co w razie kontuzji nie mają alternatywnej ścieżki kariery.
  

NIE DAJ SIĘ ZROBIĆ NA SZARO – czyli jak sfotografować zimę.

Wygląda na to że w tym roku zima da nam się we znaki. Ale to co 
przeszkadza rano osobom odśnieżającym chodniki może być inspiracją dla 
fotografa. Dzięki śniegowi wiele scenerii które do tej pory były nudne i 
wyczerpały już twoje pomysły mogą na nowo cię zainspirować. Przedstawię 
kilka dobrych rad jak można uchwycić magię i ulotność zimy.

1. Ubierz się ciepło – pamiętaj że fotografując jakąś scenerię będziesz
wielokrotnie musiał przystanąć nieruchomo, przykucnąć czy oprzeć się 
o śnieg, a na dobre zdjęcie niewątpliwie wpływa pewna ręka fotografa. 
Ubierz także swój sprzęt! Wilgoć i zimno niekorzystnie wpływają na sprz
elektroniczne dlatego postaraj się zabezpieczyć aparat 
i obiektyw. 
2. Zapas energii – zimno sprawia że bateria aparatu może działać krócej
dlatego postaraj się zawsze mieć naładowany akumulator, ewentualnie na 
dłuższy spacer warto zabrać zapasowy akumulator. 
3. Prognoza pogody – jeżeli zależy ci na uchwyceniu promieni słonecznych,
czy padającego śniegu, a może interesuje cię biała mgła, sprawdź jakie są
zapowiedzi pogody. Często robimy zdjęcia chcąc uchwycić niezaplanowany
moment, ale jeżeli wcześniej zastanowiliśmy się nad jakimś pomysłem 
musimy wiedzieć że pogoda nie popsuje nam planów. 
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4. Bez kombinowania - faktura śniegu sama w sobie jest bardzo 
zazwyczaj nie wymaga dużo urozmaiceń. W tym temacie świetnie sprawdzą 
się nieskomplikowane kompozycje. Proste linie, minimalna forma 
chcemy dodać jakiś dominujący element staramy się uchwycić go w 1/3 
kadru. Warto wykorzystać naturalne elementy linia drzew, ścieżka czy 
granica budynku. 
5. Biały śnieg - ekspozycja ośnieżonych krajobrazów może sprawiać 
problemy, więc uważaj! Aby śnieg nie okazał się szary należy zadbać o 
dodatnią kompensację ekspozycji (EV). Funkcja kompensacji ekspozycji, 
zmienia ilość światła, które dociera do materiału światłoczułego (w 
przypadku cyfrówek – matrycy). Dzięki temu zdjęcie wyjdzie jaśniejsze, 
a śnieg faktycznie biały. 
6. Padający śnieg – nie ma bardziej charakterystycznego wyrazu zimy niż
urokliwie padający śnieg. Tu postępuj jak podczas zdjęć ruchu. 
naświetlania pozwoli na pokazanie wielu delikatnych punkcików
będzie za ciemno popracuj czułością matrycy (ISO), ale nie przesądź bo nie 
odróżnisz płatków od ziarna J. Długi czas pozwoli na pokazanie dłuższej drogi 
każdego z płatków – jednak może pojawić się delikatne „smużenie” dlatego 
pamiętaj o odpowiednio wybranym punkcie ostrości (autofokus często 
zawodzi). By śnieg był lepiej widoczny, próbuj fotografować na ciemnym tle, 
z którym będzie kontrastował. 
7. Makro mroźne efekty – zimą na nowo można odkryć urok i tajemniczość
makrofotografii. Kryształki zamarzniętej wody, efektowne płatki śniegu czy
niesamowite malowidła pani Zimy pozwolą na rozwinięcie skrzydeł. 
Koncentrując ostrość jedynie na obiekcie kieruj uwagę widza w najbardziej 
interesujący cię element i przedstawisz mu swój punkt widzenia. Pozostaw 
otoczenie w domyśle widza. Rozmyte tło uzyskasz poprzez 
ostrości. 
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Refleksja na koniec roku: 

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”
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Pojawiłeś się na tym świecie jako człowiek, najwybitniejszy 

jaki kiedykolwiek istniał. Otrzymałeś w prezencie genialny umysł, którego 
możliwości zachwycają Cię codziennie, realizujesz się w różnych dziedzinach 
życia, bo wierzysz, że dzięki temu osiągniesz to, o czym zawsze marzyłeś. Co 
byłoby, gdybyś autentycznie zoptymalizował pracę swojego umysłu i 
znacznie przyspieszył zdobywanie swoich satysfakcjonujących celów? Czy nie 
byłoby fantastycznie, gdybyś znacząco zwiększył wyniki, jakie generujesz. 
Twoja kariera nabrała prawdziwego tempa rozwoju a Ty, dzięki
rozwijanym kompetencjom wspinałbyś się na szczyty.
wspaniałych chwil Dobrze wiesz, że posiadasz wyjątkowe umiejętności do 
tego, abyś wreszcie zdobył upragnione wyróżnienia w edukacji, tylko Ty 

ół Nr 1 im. Stanisława Staszica 

  

 

Pojawiłeś się na tym świecie jako człowiek, najwybitniejszy organizm, 
kiedykolwiek istniał. Otrzymałeś w prezencie genialny umysł, którego 

zachwycają Cię codziennie, realizujesz się w różnych dziedzinach 
bo wierzysz, że dzięki temu osiągniesz to, o czym zawsze marzyłeś. Co 

ntycznie zoptymalizował pracę swojego umysłu i 
zdobywanie swoich satysfakcjonujących celów? Czy nie 

gdybyś znacząco zwiększył wyniki, jakie generujesz. 
prawdziwego tempa rozwoju a Ty, dzięki szybko 

wspinałbyś się na szczyty. Przeżyj wiele 
Dobrze wiesz, że posiadasz wyjątkowe umiejętności do 

upragnione wyróżnienia w edukacji, tylko Ty 



       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica

   
 

 12  
 

możesz pokierować swoim życiem i wiedząc to, zaczynasz rozumieć jak łatwo 
i przyjemnie możesz nauczyć się dowolnej wiedzy czy umiejętności w szkole 
lub na studiach. „Zdrowie najważniejsze” - powiadają ludzie, więc droga 
wolna do tego, abyś wreszcie zadbał o swój organizm, pozbywając się stresu 
i wszelkich zbędnych napięć, które mogły się pojawić na przestrzeni Twoich 
doświadczeń. Nauczył się relaksowania, uprawiając ulubiony sport, pozbył 
się nałogów i zmienił dotychczasowe nawyki żywieniowe. Przez całe życie 
otaczasz się ludźmi i to normalne, że czasami relacje z nimi mogą być różne, 
do Ciebie jednak należy decyzja, jak je mądrze odświeżyć i wprowadzić 
więcej harmonii w Twoje związki po to, abyś spełniał się we wspierającym 
środowisku, bo dzięki niemu urośniesz i zaczniesz czerpać zdrowe korzyści.
Po całym dniu pełnych wyzwań przychodzi chwila na odprężenie i 
poświęcenie się własnym pasjom, odkryj je na nowo i w świadomy sposób 
zacznij je spełniać, to Twój wolny czas, więc poświęć go w wyróżniającym się 
stylu, mówiąc za kilkadziesiąt lat, ze wzruszającą łezką
wnuczkom „przeżyłem wiele wspaniałych chwil, warto było”
przeszłości, podejmij ważne decyzje teraz i skup się
przyszłości. 

Dziś jest najlepszy czas na zjednoczenie wszystkich obszarów życia i 
maksymalne przyspieszenie Twojej energii do doświadczania wielu 
sukcesów, jakich tylko pragniesz. Bez względu na to, w jakiej sytuacji się 
obecnie znajdujesz, zdajesz sobie sprawę, że wszystko możesz poprawić i 
ulepszyć, przychodzi moment w Twoim życiu, gdy mówisz do siebie „pora 
uwolnić się od przeszłości, podjąć ważne decyzje teraz
ekscytującej przyszłości". 
 

(Źródło: http://nf.pl/manager/13-sposobow-na-gleboka osobistazmiane,,
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Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, 

a zamieszcza ją rzymski kalendarz. Różne były w przeszłości terminy 
obchodów świąt Bożego Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, 

kwietniu, a nawet w maju. Ostatecznie wybrano datę 25 grudnia 
przesilenia zimowego. Chrześcijanie ze słońcem utożsamiali Chrystusa, 
nazywając go "Słońcem Sprawiedliwości". Tajemnica Bożego Narodzenia 
polega na tym, że druga Osoba Boska stała się człowiekiem, aby w ciele 
ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzechy. Jako Bóg jest 
wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny, jako człowiek jest 
ograniczony czasem, przestrzenią i mocą.  

Zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich 
przeszło 300 lat temu. W dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu 
gałązki jemioły, jodły, świerka, sosny jako symbol zwycięstwa życia nad 
śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. Kościół chętnie przejął ten 
zwyczaj jako zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy 
światła, bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest światłością świata. 

Po adwentowym oczekiwaniu bezpośrednim przygotowaniem do 

Świąt Bożego Narodzenia jest Wigilia. 
 

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu 

zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda.  
Wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym 
białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. Kiedy już wszyscy domownicy 
staną wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, 
odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach Jezusa, następnie bierze z 
talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa 
życzenia. W tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami. 
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To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, 
leży na stole dodatkowe, puste nakrycie.  
W czasie Wigilii najważniejszy jest opłatek i zawsze pierwszy. Dopiero gdy 
podzielimy się opłatkiem, możemy skosztować czerwonego barszczu z 
uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie 
wypada śpiewać nawet kolęd.  

Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko 
zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim. Na całym ś
świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco odmienne 
zwyczaje. Do rozpowszechniania zwyczaju budowania żłóbków i szopek 
najwięcej przyczynił się św. Franciszek z Asyżu i jego bracia. To on, chcąc 
przypomnieć narodziny Pana Jezusa, nakazał nanieść do groty siana i 
przyprowadzić wołu i osła. Zawołał braci i pobożnych ludzi. Tam odczytał im 
Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela i wygłosił kazanie o wcieleniu Słowa. 

Źródło: https://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/62/index.php
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Jubileuszowa, 60. edycja Rajdu Barbórka
…zakończyła się zwycięstwem załogi Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk w 
Skodzie Fabii Rally2 Evo, która wygrała 5 z 6 odcinków specjalnych. Jednak w 

finałowym Kryterium Asów na ulicy Karowej dość
niespodziewanie szybsi o 
zaledwie 0,18 sekundy byli Łukasz 
Byśkiniewicz i Adam Jędraszek w 
Hyundaiu i20 R5 którym wiernie 
kibicowaliśmy. Niemal do samego 
startu Barbórki, która już 
tradycyjnie kończy motosportowy 
sezon w naszym kraju, nie było 
wiadomo, czy wystartuje w niej 
Kajetan Kajetanowicz. 

 Ośmiokrotny zwycięzca 
tego rajdu nie czuł się najlepiej z 
powodu bolesnej kontuzji żeber, 
będącej wynikiem wypadku 
podczas Rajdu Japonii. Jednak 
mimo problemów zdrowotnych, popularny Kajto bardzo chciał 
wystartować w tej wyjątkowej imprezie, która jak zwykle przyciągnęła na 
odcinki specjalne tłumy kibiców. Po serii badań lekarskich i dniu testowym 
w samochodzie, załoga Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak 
pojawiła się w Warszawie, ale tuż przed startem w Pruszkowie, gdzie 
podobnie jak w roku ubiegłym, zawodnicy rozpoczynali rywalizację, 
sędziowie zadecydowali o niedopuszczeniu Fabii prowadzonej przez 
rekordzistę Barbórki do udziału w rajdzie.  

Dziękujemy klasie 1S za reprezentowanie Szkoły i udział.
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Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak 
pojawiła się w Warszawie, ale tuż przed startem w Pruszkowie, gdzie 
podobnie jak w roku ubiegłym, zawodnicy rozpoczynali rywalizację, 
sędziowie zadecydowali o niedopuszczeniu Fabii prowadzonej przez 

Dziękujemy klasie 1S za reprezentowanie Szkoły i udział. 
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Historia obrazu "nie malowanego ludzką ręką"

           Jak głosi przekaz, 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się 
Indianinowi, św. Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku nahuatl. 
Ubrana była we wspaniały strój: w różową 
tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną 
wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była 
brzemienna. Zwróciła się ona do Juana 
Diego: "Drogi synku, kocham cię. Jestem 
Maryja, zawsze Dziewica, Matka 
Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje 
życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest 
wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. 
Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym 
okażę współczucie twemu ludowi i 
wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą 
mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich 
smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale 
uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz 
biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i 
słyszałeś". Początkowo biskup Meksyku 
Juan de Zumárraga nie dał wiary 
Indianinowi. Ten poprosił więc Maryję o jakiś znak, którym mógłby 
przekonać biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi 
wejść na szczyt wzgórza. Chociaż w Meksyku w grudniu kwiaty nie kwitną, 
rosły tam przepiękne róże. Madonna poleciła Juanowi nazbierać całe ich 
naręcze i schować je do tilmy (był to rodzaj indiańskiego płaszcza, 
opuszczony z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązany na kształt worka). 
Juan szybko spełnił to polecenie, a Maryja sama starannie poukładała 
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zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności 
rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się kastylijskie róże, a 
biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na rozwin
zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, 
ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej 
głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod 
którego widać było starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. 
Maryja miała złożone ręce, a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za 
Jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni.
Właśnie ów płaszcz Juana Diego, wiszący do dziś w sanktuarium 
wybudowanym w miejscu objawień, jest słynnym wizerunki
Guadalupe. Na obrazie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na 
materiale nie znać upływu czasu, kolory nie wypłowiały, nie ma na nim 
śladów po przypadkowym oblaniu żrącym kwasem. Oczy Matki Bo
posiadają nadzwyczajną głębię. W źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle 
precyzyjny obraz dwunastu postaci. Płaszcz z wizerunkiem Maryi w dniu 24 
grudnia 1531 r. w uroczystej procesji biskup przeniósł ze swojej rezydencji do 
kaplicy wybudowanej w pobliżu wzgórza Tepeyac, spełniając tym samym 
życzenie Maryi. Obecnie jest to największe sanktuarium maryjne świata, 
gdzie przybywa co roku około 12 milionów pielgrzymów. Największym 
cudem Maryi była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Czas Jej 
objawień był bardzo trudnym okresem ewangelizacji tych terenów. Do czasu 
inwazji konkwistadorów Aztekowie oddawali cześć Słońcu i różnym 
bóstwom, pośród nich Quetzalcoatlowi w postaci pierzastego węża. Wierzyli, 
że trzeba ich karmić krwią i sercami ludzkich ofiar. Według relacji Maryja 
miała poprosić Juana Diego w jego ojczystym języku nahuatl, aby nazwać Jej 
wizerunek "święta Maryja z Guadalupe". Przypuszcza się, że "Guadalupe" 
jest przekręconym przez Hiszpanów słowem "Coatlallope", które w náhuatl 
znaczy "Ta, która depcze głowę węża". Gdy rozeszła się wieść o 

ół Nr 1 im. Stanisława Staszica 

  

zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności 
rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się kastylijskie róże, a 
biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym płaszczu 
zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, 
ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej 
głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod 

starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. 
Maryja miała złożone ręce, a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za 
Jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni. 
Właśnie ów płaszcz Juana Diego, wiszący do dziś w sanktuarium 

miejscu objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej z 
Guadalupe. Na obrazie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na 
materiale nie znać upływu czasu, kolory nie wypłowiały, nie ma na nim 
śladów po przypadkowym oblaniu żrącym kwasem. Oczy Matki Bożej 
posiadają nadzwyczajną głębię. W źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle 
precyzyjny obraz dwunastu postaci. Płaszcz z wizerunkiem Maryi w dniu 24 
grudnia 1531 r. w uroczystej procesji biskup przeniósł ze swojej rezydencji do 

wzgórza Tepeyac, spełniając tym samym 
życzenie Maryi. Obecnie jest to największe sanktuarium maryjne świata, 
gdzie przybywa co roku około 12 milionów pielgrzymów. Największym 
cudem Maryi była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Czas Jej 

ń był bardzo trudnym okresem ewangelizacji tych terenów. Do czasu 
inwazji konkwistadorów Aztekowie oddawali cześć Słońcu i różnym 
bóstwom, pośród nich Quetzalcoatlowi w postaci pierzastego węża. Wierzyli, 

. Według relacji Maryja 
miała poprosić Juana Diego w jego ojczystym języku nahuatl, aby nazwać Jej 
wizerunek "święta Maryja z Guadalupe". Przypuszcza się, że "Guadalupe" 
jest przekręconym przez Hiszpanów słowem "Coatlallope", które w náhuatl 

óra depcze głowę węża". Gdy rozeszła się wieść o 



       
 Gazetka Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica

   
 

 19  
 

objawieniach, o niezwykłym obrazie i o tym, że Matka Boża zdeptała głowę 
węża, Indianie zrozumieli, że pokonała Ona straszliwego boga Quetzalcoatla. 
Pokorna młoda Niewiasta przynosi w swoim łonie Boga, który
człowiekiem, Zbawicielem całego świata. Pod wpływem objawień oraz 
wymowy obrazu Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. W 
ciągu zaledwie sześciu lat po objawieniach aż osiem milionów Indian przyjęło 
chrzest. Dało to początek ewangelizacji całej Ameryki Łacińskiej. 3 maja 1953 
roku kardynał Miranda y Gomez, ówczesny prymas Meksyku, na prośbę 
polskiego Episkopatu oddał Polskę w opiekę Matki Bożej z Guadalupe. Do 
dziś kopia obrazu z meksykańskiego sanktuarium znalazła się w ponad stu 
kościołach w Polsce. Polacy czczą Madonnę z Guadalupe jako Patronkę życia 
poczętego, ponieważ przedstawiona jest na obrazie w stanie 
błogosławionym. 

Bazylika Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku 
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